
يي ولعل بعضكم أن يكون ألحتتن بحجتتته  ( إنكم تختصمون إل
اا( من بعض فأقضي وإنما أقضي بنحو ما أسمع ). (( فصتتل( إذ

( يعني( فصل( الخطاب( الحاصل( من( غيره( يعنففي( يفصففل( فففيالخطاب ))
( يعنففي( خطففابه( هففو( يعنففي( أن(( فصل الخطتتاب ))خطاب( النففاس( أو( 

ال( أي( ذا( بيان( وفصاحة.( نقول( :( المعنيان( محتملن( فاليففة خطابه( كان( فص
تحتمل( هذا( وهذا( وهما( ل( يتنافيان( فيجب( أن( تكون( الية( محمولة( إيففش( ؟

( هو( قففوله( :( أمففا(( فصل الخطاب ))عليها( حتى( إن( بعضهم( قال( :( إن( 
بعد.( لن( أما( بعد( تفصل( ما( بعدها( عما( قبلها.( ولكن( هذا( ليس( بصحيح( أمففا
ال( لكففن( كوننففا( نجعلهففا ال( وتفصففي اا( وجما بعد( ل( شك( أنها( تعطي( الكل م( رونق

هي( فصل( الخطاب( فيه( نظر( ،( والله( أعلم( .
أن( تذكرهم( وتتذكر( أنت( لتعتبر( به( ،

( ما( المراد( باليد( فهد( ؟( (( ذا اليد ))قوله( تعالى( :( ( ( 
( :( اليد( القوة( .الطالب
( :( وهل( لك( أن( تمدنا( بشاهد( ؟( الشيخ
( أي( بقوة( .(( والسماء بنيناها بأيد ))( :( قوله( :( الطالب
(( والسماء بنيناهتتا( :( طيب( وما( دليلك( على( أن( المراد( بقوله( :( الشيخ

( أي( بقوة( ؟( بأيد ))
( :( ......الطالب
( :( ل( ما( أقول( المراد( بها( ،( ما( دليلك( على( أنها( ليست( يففد( اللففه( ؟( مففاالشيخ

دليلك( على( أن( معناها( القوة( قد( يكون( معناه( غير( القوة( وغير( يد( الله( ؟( 
( :( .....الطالب
( :( هل( لك( شاهد( في( ذلك( ؟( الشيخ
( :( .....الطالب
يدا ))( :( ل( هذه( من( نعمته( ،( الشيخ ددا شش يعا  بب دس بم  كك دق بو دف دنا  بي دن دب دو [النبففأ:(( 
يعني( قوية.]( 12
( عليففان.( مففا(( إنا سخرنا الجبتتال معتته يستتبحن ))طيب( قوله( :( ( 

اا( ول( في( شيء( معين( ؟( (( وسخرنا الجبال ))معنى(  ( أنها( .....مطلق
( :( .....الطالب
( معطوفة( نصر( الطير( ،معطوفة(( الطير ))( :( التسبيح( ،( طيب( ،( الشيخ

على( إيش( ؟( 
( :( على( الجبال( .الطالب
اا( الطير( مسخر( و( الشيخ ( ما( معناه( ؟( (( محشورة ))( :( يعني( إذ
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( :( مجموعة( .الطالب
( :( مجموعة( له،( يعني( مجموعة( له( لتسبح( بتسففبيحه( ،( كيففف( تعففربالشيخ

( ؟( (( محشورة ))
( :( حال( .الطالب
( :( حال( منين( ؟( الشيخ
( :( حال( الطيور( محشورة( .الطالب
( حال؟( الى( صاحب( :( من( أي( شيء( ؟( ( يعني( الحال( الشيخ
( :( من( الطير( .الطالب
اا( لها؟( ما( نقبل( .....( يا( أخي.( نحن( مسلمونالشيخ ( :( أل( يصح( أن( تكون( نعت

مؤمنون( .
( :( ما( يصح( .الطالب
( :( ما( يصح( لماذا؟( الشيخ
( :( لن( الطير( معرفة( .الطالب
؟( (( محشورة ))( :( نعم( و( الشيخ
( :( نكرةالطالب
اا( للنعوت( في( التعريف( .الشيخ ( :( ويشترط( للنعت( أن( يكون( مطابق
( :( .....الطالب
؟( (( وشددنا ملكه ))( ما( معنى( (( وشددنا ملكه ))( :( قوله( الشيخ
( :( قوينا( ملكه( .الطالب
( :( بماذا؟( الشيخ
( :( ....الطالب
( :( المؤلف( مشى( على( إيش؟( الشيخ
( :( المؤلف( مشى( على( كثرة( الجنودالطالب
( :( نعم( بكثرة( الجنود.( ونحن( نرى( أنهففا( بمعنففى( قوينففا( سففلطانه( فففيالشيخ

ملكه( كذا( وغير( .
( :( .....الطالب
اا.الشيخ اا( يشمل( المعنيين( تقدير( من( عنففده( بثليثيففن( ألففف ( :( نعم( ،( طيب.( إذ

ياسر( هل( هذا( صحيح؟( 
( :( هذا( غير( صحيحالطالب
( :( إي( ما( موقفك( منه؟( الشيخ
( :( .....الطالب
اا؟( الشيخ ( :( طيب( موقفك( من( السرائيليات( عموم
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اا( لشرع( الله( ...الطالب ( :( السرائيليات( إن( كان( موافق
( :( ما( شهد( شرعنا( بصحته.الشيخ
( :( ما( شهد( شرعنا( ،( وما( سكت( عنه( شرعنا( لم( يؤيده( ولم( ....الطالب
( :( طيب( ،( ما( شهد( بصحته.الشيخ
( :( نقبل( ما( شهد( بصحته.الطالب
( :( وما( شهد( ببطلنه؟( الشيخ
( :( نرده.الطالب
( :( وما( لم؟( الشيخ
( :( إذا( لم( يشهد( ولم( يبطله( فننظر( هل( موافق( للعقل( أو( ل؟( الطالب
( :( نعم( فإن( رده( العقل( رددناه( وإل( إيش؟( الشيخ
( :( وإن( قبله( قبلناه( أي( ما( وافففق( للعقففل( قبلنففاه( ،( وإن( لففم( يوافففقالطالب

العقل( لم( نأخذه.
( :( ما( قلنا( هكذا( هذا( من( جيبك( أيها( الصباح.الشيخ
( :( إن( وافق( العقل,( يعني,( ظاهر( القصة( موافففق( للعقففل( ان( شففئناالطالب

عملنا( به( و( ان( شئنا( لم( نعمل( به
( :( زين,( إن( خالف( العقل( رددناه( وإن( لم( يخالف( العقل( توقفنا( فيففه.الشيخ

( طيب( .(ل تصدقوهم ول تكذبوهم)كما( قال( الرسول( :( 
( مففا(( وآتيناه الحكمتتة وفصتتل الخطتتاب ))قال( الله( عففز( وجففل( :( 

المراد( بالحكمة؟( 
( :( النبوة.الطالب
( :( بس( النبوة( فقط( ،( ذكر( المؤلف( لها( معنيين،( نعم.الشيخ
( :( .....الطالب
اا( لها( معنيان،( ما( المراد( بفصل( الخطاب؟( الشيخ ( :( طيب.( إذ
( :( الفصل( بين( الخصو م.الطالب
( :( الفصل( بين( الخصو م( وعلى( هففذا( فالخطففاب( خطففابه( ول( خطففابالشيخ
غيره؟( 
( :( خطاب( غيره.الطالب
( :( فيه( وجه( آخر؟( الشيخ
( :( .....الطالب
( :( وإيش( معنى( الفصل( فيه( خطابهم؟( الشيخ
( :( الفصاحة.الطالب
( :( أي( نعم( الفصاحة( والبلغة( وحسن( القناع( وما( أشبه( ذلك،( طيففبالشيخ
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نعم.
( :( .....الطالب
ال،( طيب.الشيخ ( :( إي( هذا( ضعفناه( نقول:( إي( أنها( فيما( بعد( ل( ما( تعتبر( قو

دبقال( الله( عز( وجل( (  درا بح شم بل كروا ا وو دس دت بذ  شإ شم  بص دخ بل كأ ا دب دن دك  دتا دأ بل  ده دو  ))
( الواو( عاطفة( وما( بعدها( معطوف( على( ما( سبق( لن( الكل م( كلففه( فففي)).

كأ( انتبه( ل( تضعه( على( المصففحف.( خالدشأن( داود( ،( يا(  دبتت دن دك  دتتتا دأ بل  ده دو  ))
شم بص دخ بل ( الواو( حرف( عطففف( والجملففة( معطوفففة( علففى( مففا( سففبق( لن ))ا

الكل م( كله( هي( قصة( داود( عليه( الصلة( والسل م.( والسففتفها م( هنففا( يقففول
المؤلف( :( "( الستفها م( هنا( للتعجففب( والتشففويق( "( يعنففي( أن( هففذه( القصففة
اا عجيبة( وأنها( لكونها( عجيبة( مما( يشوق( إليك.( والستفها م( كما( نعلم( جميع
تختلففف( معانيففة( بحسففب( السففياق( وإل( فالصففل( فيففه( أنففه( السففتخبار( عففن
الشيء( أي( طلب( الفها م( عنه,( يقال( :( استفهم( عن( كذا( أي( طلب( الفها م
عنه,( هذا( هو( الصل,( لكن( الكل م( يغيففر( المعففاني( الصففلية( إذا( مففا( يقتضففيه

دهاالسياق( فالمراد( به( هنا( التشويق( وله( نظير( مثل( قوله( تعالى( :(  يي دأ ديا   ))
مم )) شليتت دأ مب  دذا دع بن  شم بم  كك شجي كتن مة  در دجا شت دل ى  دع بم  كك يل كد دأ بل  ده كنوا  دم دآ دن  شذي ول ا
المراد( بففه( هنففا( التشففويق( وقففد( يكففون( المففراد( بالسففتفها م( التهويففل( مثففل

( إلى( آخففره( ،( المهففم(( هل أتاك حديث الغاشية * وجوه يومئذ ))
أن( الصل( في( الستفها م( هو( طلب( إيش( ؟( الستخبار( وهو( طلب( إيففش( ؟
نن( أخرى( يدل( عليها( السففياق. الفها م( والخبار( هذا( الصل( ولكن( يأتي( لمعا

( الستفها م( هنا( للتعجب( والتشويق( إلى( اسففتماع(( هل أتاك ))يقول( :( 
( يا( محمد( فجعففل( المؤلففف( هنففا( الخطففاب( للرسففول(( أتاك ))ما( بعده( ،( 

صلى( الله( عليه( وسلم( ولكن( يجوز( أن( يكون( المر( كما( ذهب( إليه( المؤلف
ويجففوز( أن( تكففون( الكففاف( لكففل( مففن( يصففح( خطففابه( أي( وهففل( أتففاك( أيهففا
المخاطب( وإذا( قلنا( بهذا( القول( صارت( دللة( اليففة( أعففم( والقاعففدة( عنففدنا
في( التفسير( أنه( كلما( كان( أعم( فإنه( أولى( وعليه( فيكفون( المفراد( بالكفاف
هنا( إيش( ؟( المخاطبة( لكل( من( يصح( خطابه( واعلم( أن( الكففاف( الففتي( فففي
القرآن( كاف( الخطاب( تفارة( بفل( ل( أقففول( كففاف( الخطففاب( بفل( أقفول( كفل

خطاب( في( القرآن( موجه( إلى( المخاطب( فإنه( على( يثليثة( أقسا م( :( 
القسم( الول( :( أن( يدل( الدليل( على( أنه( عا م( فيؤخذ( بعمومه( .
الثاني( :( أن( يدل( الدليل( على( أنه( خاص( فيؤخذ( بخصوصه( .

الثالث( :( أل( يكون( هناك( دليل( ل( هذا( ول( هذا( فيؤخذ( بعمومه( .
دءمثففال( الول( قففوله( تعففالى( :(  دستا نن كم ال كتت بق ول دط دذا  شإ يي  شبت ون (( يتا أيهتا ال
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ون كه كقو نل دط ( فيا( أيا( النبي( الخطاب( موجه( للرسول( صلى( اللففه( عليففه )).دف
( فجعففل( الخطففاب(( إذا طلقتم ))وسففلم( لكففن( حكمففه( عففا م( لقففوله( :( 

اا( لجميع( المة( . الحكم( عام
(( يس * والقرآنوما( دل( الدليل( على( خصوصه( فمثل( قوله( تعالى( :( ( 

( هذا( خطاب( خاص( بالرسول( صلىالحكيم * إنك لمن المرسلين ))
الله( عليه( وسلم( ل( يشاركه( غيره( .

(( هل أتتتاك نبتتأوما( كان( يحتمل( إل( هذا( وهذا( فكثير( ومنه( هذه( الية( ( 
( هففذا( خففاص( نعففم(( ألم نشتترح لتتك صتتدرك ))( طيففب.( الخصم ))

اا( أن( الفرق( بينها( وبين( آتاك( ،(( أتاك ))( (( هل أتاك )) ( مر( علينا( قريب
(( نبتتأ الخصتتم ))آتاك( يعني( أعطاك( وأتاك( جاءك( يعنففي( وهففل( جففاءك( 

اا( إل( فففي( الخففبر( الهففا م( (( نبأ )) (( عم( بمعنى( خبر( ولكنه( ل( يقففال( غالبفف
( بمعنففى( خففبر( لكنففه(( نبأ ))( فهنا( يتساءلون * عن النبأ العظيم ))

في( أمر( ها م.
(( إذ تسوروا( أي( المتخاصمين( بدليل( قوله( :( (( الخصم ))وقوله( :( ( 

( فالخصم( لفظه( مفرد( لكففن( معنففاه( إيففش( ؟( معنففاه( الجمففع.المحراب ))
اا( لن( كففل والخصم( قلت( هم( المتخاصففمون( وسففمي( المتخاصففمون( خصففم

واحد( يريد( أن( يخصم( صاحبه( أي( يغلبه( في( الحجة( ويقطع( حجته.
( متعلقة( بأي( شيء( ؟( ل(( إذا ))( قوله( :( (( إذ تسوروا المحراب ))( 

(( نبأ( لن( تسورهم( المحراب( سابق( ول( بف( (( أتاك ))يصح( أن( تتعلق( بف( 
اا( سابق( ولكنها( تتعلق( بشففيء( مقففدر( يففدل)) ( لن( تسورهم( للمحراب( أيض

(( إذ تسورواعليففه( السففياق( يعنففي( أذكففر( إذ( تسففوروا( المحففراب( نعففم( 
( قال( :( "( محففراب( داود( أي( مسففجده( حيففث( منعففوا( الففدخولالمحراب ))

( بمعنى( دخلففوا( مففع( سففوره(( تسوروا المحراب ))عليه( من( الباب( ".( 
يعني( من( على( السور( لن( المكان( مسور( لنه( بيت( يتعبد( فيه( فهو( مسففور
ولففه( أبففواب( فجففاءوا( ذات( يففو م( أي( الجصففم( فوجففدوا( أن( البففاب( مغلففق
والخصو م( كما( تعرفون( كل( ذي( حاجة( فهو( أعمى( قالوا( :( هذا( الفذي( أغلفق
بيته( أو( محرابه( نتسور( عليه( نأتيه( من( فوق( فتسوروا( المحراب( يقففول( :( "
حيث( منعوا( الدخول( عليه( من( الباب( لشغله( بالعبادة( قال( المؤلففف( :( "( أي

( وعليه( الصلة( والسففل م( أغلففق(( نبأ ))خبرهم( وقصتهم( "( هذا( تفسير( لف
الباب( لنه( أراد( أن( يتعبد( لله( وهذا( ل( شك( أنه( يمنع( مففن( وصففول( الخصففو م
إليه( لكن( الله( سبحانه( وتعالى( سلط( هففؤلء( حيففث( جففاءوا( فوجففدوا( البففاب

اا( أو( منعوا( من( الدخول( فتسوروا( المحراب( من( السور. مغلق
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 ) (( إذا( بففدل( مففن( إذ( الولففى( (( إذ ))( (( إذا دخلوا عليتته ))قال( :( ( 
( وأنا( أقول(( تسوروا )).( ويحتمل( أن( تكون( متعلقة( بف( دخلوا عليه ))

هكذا( لن( إذ( ظرف( والظرف( والجار( والمجرور( ل( بد( له( من( متعلق.
( أي( خاف( وذلك(( ففزع منهم ))( على( داود( (( إذا دخلوا عليه ))( 

اا لنهم( جماعة( وتسوروا( المحراب( ومثل( هؤلء( يخيفون.( أرأيت( لو( أن( أحد
ه( سفيخاف تسور( عليك( البيت( وهم( جماعة( هفل( تخفاف( أو( ل( ؟( ل( شفك( أن

( فلما(( ففزع منهم ))والخوف( هنا( طبيعي( تقتضيه( الطبيعة( والجبلة.( 
( يعني( أننا( ما( جئنا( لقتل( ول( نهففب( ول(( قالوا ل تخف ))رأوه( قد( فزع( 

تخريب.
( أي( نحن( خصمان( قيل( :( فريقان( ليطابق( ما( قبله( مففن(( خصمان )) ( 

ضمير( الجمففع( وقيففل( :( ايثنففان( والضففمير( بمعنففى( همففا.( يعنففي( خصففمان( أي
طائفتان( مختصمتان.( والذين( قالوا( :( أن( المراد( بالخصمين( هنففا( طائفتففان
استدلوا( بضمير( الجمع( السابق( وهو( قوله( :( تسوروا( ودخلوا.( وقيل( :( إنهم
خصمان( أي( رجلن( ايثنان( اختصموا( والضمير( بمعنففى( همففا( الضففمير( يعنففي
ضمير( الجمع( السابق( بمعنى( هما( أي( بمعنففى( اليثنيففن( ولكففن( الففذي( يظهففر
الول( أي( خصمان( أي( فريقان( مختصمان( لن( ذلك( هففو( المطففابق( لضففمير
الجمع( ولن( ذلك( هو( الذي( يحصل( منه( الفزع( لنهم( إذا( كانوا( جماعة( صففار
الفزع( منهم( أكثر.( يقول( :( "( والخصم( يطلق( على( الواحد( وأكثر( "( صففحيح.
نع( عليه( يقال( للمففدعي نع( ومد الخصم( يطلق( على( الواحد( فأكثر( فيقال( لمد
اا( ويقال( مع( جماعة( لجماعة خصم( والمدعي( عليه( :( خصم( ،( ولو( كان( واحد
اا( خصففم.( يقففول( رحمففه( اللففه( :( "( وهمففا( ملكففان( جففاءا( فففي( صففورة هم( أيض
خصمين( وقع( لهما( ما( ذكر( على( سبيل( الفففرق( لتنففبيه( داود( علففى( مففا( وقففع
منه( وكان( له( تسع( وتسعون( امرأة( وطلب( امرأة( شخص( ليس( لففه( غيرهففا
وتزوجها( ودخل( بها( "( يقول( المؤلف( :( إن( هذه( الخصمين( ملكان( أرسلهما
الله( سبحانه( وتعالى( إلى( داود( من( أجل( أن( ينبه( على( قضففية( معينففة.( هففذا
القضية( كما( تقول( السرائيليات( أنه( عشق( امرأة( رجل( ولكنه( كيف( يصففل
إليها( وهي( مع( زوجها( فأمر( زوجها( أن( يخرج( في( الجهففاد( فففي( الجنففد( لعلففه
يقتل( فإذا( قتل( تزوجها( فأرسففل( اللففه( تعففالى( إليففه( الملكيففن( مففن( أجففل( أن
ينبهاه( على( بشاعة( هذه( القضية( لن( هذه( القضية( بشعة( مفن( أدنففى( واحففد
من( الناس( فكيف( تكون( من( نبي( وكأن( الله( سبحانه( وتعففالى( لففم( يشففأ( أن
ينبهه( بالوحي( فيقول( :( يا( داود( لم( تفعففل( كففذا( ؟( كمففا( نبففه( اللففه( عففز( وجففل
اا( صففلى( اللففه بأكله( من( الشجر( بدون( ضرب( مثل( وكذلك( نبففه( اللففه( محمففد
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عليه( وسلم( حين( عفا( عن( قففو م( مففن( المنففافقين( بففدون( أن( يتففبين( أمرهففم
بدون( ضرب( مثففل( ونبهففه( علففى( تحريمففه( مففا( أحففل( اللففه( لبتغففاء( مرضففات
أزواجه( بدون( ضرب( مثل( إلى( غير( ذلك( من( الشواهد( الكففثيرة( الففتي( تففدل
على( أن( الله( سبحانه( وتعالى( ينبه( على( ما( يحصل( مففن( الرسففل( بففدون( أن
ال ال( لكن( هذه( القصة( السففرائيلية( أبففت( إل( أن( يضففرب( مث يضرب( لهم( أمثا
لفعل( داود( المزعو م( والحقيقة( أن( هفذا( القصفة( باطلفة( ول( يحفل( لحفد( أن
يعتقدها( في( داود( أن( عشق( امرأة( رجل( وأراد( أن( يتزوجها( وكان( عند( داود
تسع( وتسعون( امرأة( فأراد( أن( يكمففل( بهففم( المائفة( هفذا( غيفر( لئففق( بفأدنى

ال( عن( نبي( مفن( أنبيففاء( اللففه.( لكففن(  ( لعنفة( اللفهاليهففودواحد( من( الناس( فض
عليهم( ل( يبالون( أو( يلطخوا( النبياء( كما( لطخوا( من( أرسل( النبياء( فقالوا( :

( وقالوا( :( إن( اللففه(( إن الله فقير ))( وقالوا( :( (( يد الله مغلولة ))
اا( أن( يلطخففوا( النبيففاء( بالعشففق( والحيففل( والمكففر( فلهففذا يتعب( فليس( غريب
لطخوا( داود( بهذه( الكذبة.( والصحيح( الذي( ل( شك( فيه( أنهم( خصففمان( مففن
البشر( وليسوا( ملئكة( خصمان( من( البشر( تنازعا( في( قضية( بينهما( ستأتي
في( القرآن( الكريم( وكل( ما( سوى( ذلك( فإنه( كذب( لن( القرآن( يكذبه( فففإن
القرآن( إذا( أتى( بالقصة( فل( بفد( أن( يففأتي( بهففا( علففى( وجففه( إيففش( ؟( الكمفال
لتكففون( عففبرة( وعلففى( وجففه( الصففراحة( لئل( يكففون( فيهففا( إلبففاس( واشففتباه.
اا( ما( في( ملئكة( ول( فيه( رجل( له( زوجففة فالقصة( كما( هي( في( القرآن( تمام
اا( ول( يجوز( للمسلم( أن( يعتقد( هففذا( فففي( أحففد( أنبيففاء حسناء( أرادها( داود( أبد

دلتت ىالله( ،( القصة( هففي(  دع دنا  كضتت بع دب دغتت ى  دب شن  دما بصتت دخ بف  دختت دت كلوا ل  دقا  ))
بط )) شط بشتت كت دول  نق  دح بل شبتتا دنتتا  دن بي دب بم  كك بح دفتتا مض  بعتت (( خصتتمان بغتت ى( دب

يي( يعني( اعتدى( بعضنا عل ى بعض )) ( لن( البغي( هو( العدوان( اعتففدىعل
( طلبففوا(( احكم بيننا بالحق ول تشطط ))( وطلبوا( منه( قال( :( علي

(( احكمأن( يحكم( بينهم( لكنهففم( أضففافوا( كلمففة( ليسففت( بجيففدة( قففالوا( :( 
( ومثل( هذا( ل( ينبغي( أن( يقففال( لنففبي( مففن( النبيففاء( بففل( ولبيننا بالحق ))

ينبغي( أن( يقال( لي( حكم( يتحاكم( إليففه( لنفك( إذا( تحففاكمت( إلففى( رجففل( مفع
خصمك( فإنكما( تعتقدان( ما( يقوله( هو( الحق( ليس( الحكم( في( مقففا م( تهمففة

( ولهففذا( انتقففض( الصففحابة( رضففي(( احكم بيننا بالحق ))حتى( يقال( :( 
الله( عنهم( في( قصة( العسففيف( .....الففذي( زنففا( بففامرأة( مففن( أسففتأجره( لمففا
حضففر( ولففد( الزانففي( وزوج( المففرأة( قففال( أحففدهما( للرسففول( عليففه( الصففلة
والسل م( :( أنشدك( الله( إل( ما( قضيت( بيننا( بكتاب( الله( فناشد( النبي( صففلى
الله( عليه( وسلم( أن( يقضي( بينهما( بكتاب( الله( ،( قالوا( :( وقال( الخر( وكففان
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أفقه( منه( :( نعم( فاقضي( بيننا( بكتاب( اللففه( ول( ناشففد( الرسففول( صففلى( اللففه
عليه( وسلم( لنه( طلب( المناشدة( ففي( هفذا( المقفا م( إيفش( ؟( خطفأ( وسفففه
أنت( ما( جئففت( إليففه( إل( وتففرى( أنففه( يحكففم( بكتففاب( اللففه( فل( حاجففة( إلففى( أن
تناشده.( هؤلء( قففالوا( :( احكففم( بيننفا( بفالحق( طلبففوا( منفه( أن( يحكفم( بينهمفا
اا بالحق( وهو( ل( يحكففم( بينهمففا( إل( بففه( حففتى( بإقرارهمففا( لنهمففا( جعله( حكمفف

( الشففطط( يعنففي( النقففص( أو( الجففور( ولهففذا( قففال( فففي(( ول تشطط ))
(( واهدنا ))تفسيره( :( "( تجر( "( يعني( ل( تجر( بالحكم( فتميل( مع( أحفففدنا.( 

( وسط( الطريففق( الصففواب( يعنففي( إذا(( إل ى سواء الصراط ))أرشدنا( 
(( واهدنا إل ى سواء الصتتراط ))حكمت( فاحكم( بالعدل( بدون( جور( 

يعنففي( دلنففا( إلففى( الصففراط( السففواء( يعنففي( إلففى( وسففط( الصففراط( أو( إلففى
( من( بففاب( إضففافة( الصفففة(( سواء ))الصراط( المستقيم( وعليه( فتكون( 

إلى( موصوفها.( يعني( اهدنا( إلففى( الطريففق( السففوي( العففدل.( والهدايففة( هنففا
هداية( دللة( ول( إرشاد( ؟( دللة( لنه( ما( يستطيع( أن( يجبرهم( على( ما( يحكم

( وقففال( :( "( دلنففا( "(( اهدنا ))به( لكن( هي( دللة( فلو( قففال( المؤلففف( فففي( 
لكان( أحسن.

 ) يةالقضية،( قففال( :( (  دجت بع دن دن  كعو بستت شت دو عع  بست شت كه  دلتت شختتي  دأ دذا  ده ون  شإ  ))(( 
سبحان( الله( هذان( الخصمان( غريبان( يتخاصمان( يثم( يقول( أحدهما( للخر( :

( الخصومة( عادة( أن( الخصم( يسب( خصففمه( فيقففول( :(( إن هذا أخي ))
هذا( المعتدي( الظالم( الفاجر( اللففي( فيففه( مففال( فيففه( نعففم( أمففا( هففذا( فقففال( :

( وهو( يدل( على( أن( الخصومة( ليسففت( تحمففل( ورائهففا(( إن هذا أخي ))
اا( من( العداوة( والبغضاء. شيئ

 ) ( قال( :( "( أي( علففى( دينففي( "( وقففال( المؤلففف( هففذا( ليفيففد( أن(( أخي ))( 
(( له تسع وتسعونالخوة( ليست( أخوة( في( النسب( بل( أخوة( الدين.( 

( يعني( مائففة(( تسع وتسعون نعجة ))( يعبر( بها( عن( المرأة.( نعجة ))
( منصوبة( على( أنها( تمييففز( وكففل( عففدد( لففه( تمييففز,(( نعجة ))إل( واحدة( و( 

اا( ل وكل( عدد( له( تمييز,( لماذا( ؟( لن( العدد( إذا( لم( يذكر( المعدود( كان( مبهمفف
يدرى( ما.( هو( فإذا( ذكر( المعدود( فهذا( تمييزه( .يثفم( هفذا( التمييفز( قفد( يكفون
اا( ففي( قولنففا( :( عشففرة( رجففال( التمييففز( مجففرور اا( وقد( يكون( منصوب مجرور

ال( التمييففز( منصففوب.( هنففا(  ( التمييففز(( نعجة ))وفي( قولنا( :( عشرون( رج
منصوب( لن( كل( العقود( من( عشفرين( إلفى( تسففعين( كلهففا( يكففون( تمييزهففا

اا( .طيب( قال( المؤلف( في( تفسير(  ( :( "( قففال( يعففبر( بهففا(( نعجتة ))منصوب
عن( المرأة( "( قوله( :( "( يعبر( بها( عنففه( المففرأة( "( يفيففد( بففأن( هففذا( ليففس( هففو
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الصل( في( النعجة( وهو( كذلك( فالصل( أن( النعجففة( أنففثى( الشففياة( وليسففت
هي( المرأة( فإذا( كان( هذا( هو( الصل( فمن( ادعففى( أن( المففراد( بالنعجففة( هنففا
المرأة( فعليففه( إيففش( ؟( فعليففه( الففدليل( لن( كففل( مففن( ادعففى( خلف( الصففل
فعليه( الدليل( وأظنك( لو( تقول( لهلك( :( يا( نعاج( أو( يا( نعجة( لقامت( القيامففة
اا( فالنعجففة( ليسففت( هففي( المففرأة اا( ضففأن بينكم( نعم( لقالوا( :( أنت( سميتنا( غنم

( واحد( له(( ولي نعجة واحدة ))في( هذه( الية( بل( هي( واحدة( الضأن.( 
( إلى( آخففره( ،(( فقال أكفلنيها ))تسع( وتسعون( نعجة( والثاني( واحدة( 

دفت ى( :( الطالبوالله( أعلم( .(  بل كز دل دنا  دد بنت شع كه  دلت ون  شإ دو دك  شلت دذ كه  دل دنا  بر دف دغ دف  ))
مب )) دمبآ دن  بس كح ( .( دو

( :( أعوذ( بالله( من( الشيطان( الرجيم.( ( قففال( اللففه( تبففارك( وتعففالى( :الشيخ( 
دب )) درا بحتت شم بل كروا ا وو دستت دت بذ  شإ شم  بصتت دخ بل كأ ا دبتت دن دك  دتتتا دأ بل  ده دو ( هففذا( مبتففدأ(( 

المناقشة( طيب( ،( ما( المراد( بالستفها م( هنا( يا( ناضر( ؟( 
( :( للتعجبالطالب
( :( للتعجب( والتشويق( ،( طيب.( هففل( لففه( نظيففر( أن( يففأتي( السففتفها مالشيخ

للتشويق( ؟( 
( :( ....الطالب
( كيففف( عففاد(( نبأ الخصم إذ تسوروا ))( :( نعم( ،( طيب.( قوله( :( الشيخ

اا( إلى( الخصم( وهو( مفرد؟(  الضمير( مجموع
( :( .....الطالب
( :( ما( حضرت( ،( ما( تجيب( ،( نعم( .الشيخ
( :( .....الطالب
( :( راجع( إلى( المعنى( لن( الخصم( مفرد( ومعناه( الجمع( ،( طيففب.( كففمالشيخ

عدد( الخصم؟( 
( :( ....الطالب
( :( الخصم( هؤلء( الذين( جاءوا( إلى( داود؟( الشيخ
( :( فيه( قول( بعضهم( يقول( ....( الطالب
( :( نعم( ،( يعني( ايثنان( ملكان( مرسلن( إلى( .الشيخ
( :( .....الطالب
( :( ل( ،( وبعضهم( يقول( :( إنهم( جماعة( ،( طيب.( ما( الذي( يؤيففد( القففولالشيخ

بالجمع؟( 
(( قالوا ل تخف ))....( (( إذ تسوروا ))( :( الطالب
(( إذ دخلتتوا( (( قتتالوا ل تختتف ))( (( إذ تستتوروا ))( :( الشفففيخ
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( طيب.( هذا( يؤيد( أنهم( جماعة( ،( طيففب( والففذي( يففرى( أنهففم( ايثنففانعليه ))
بماذا( يؤيد( قوله؟( 

( :( .....الطالب
( :( بماذا( يؤيد( قوله؟( هات( الكلمات( أو( الجمل( التي( تؤيد( ذلك( .الشيخ
( .(( خصمان ))( :( الطالب
( وهذا( مثنى( طيب( ،( وغيره( ؟( نعم( .(( خصمان ))( :( الشيخ
( :( .....الطالب
( يففدل( علففى( أن( الخصففومة( موجهففة(( إن هذا أخي ))( :( قوله( :( الشيخ

اا( فيه( ضمائر. إلى( واحد( ،( طيب( ،( وأيض
(( فقال( (( ولي نعجة واحدة ))( (( له تسع وتسعون نعجة ))( 

( المهم( أن( فيفه( ضفمائر( تؤيفد( أنفه( واحفد( أي( أن( الخصفم( واحفد( فيكفون))
الخصففمان( ايثنيففن( ولكننففا( ذكرنففا( أن( القففرب( أنهففم( جماعففة( لكففن( الففدعوة
موجهة( من( واحد( إلى( واحد( وكل( واحففد( معففه( جماعففة( هففذا( هففو( القففرب( .

( ما( المراد( به( ؟( (( المحراب ))قوله( :( 
( :( ....الطالب
( :( مكففان( تعبففده( ،( وليففس( المحففراب( هففو( طففاق( القبلففة( يعنففي( هففوالشففيخ

المحراب( الذي( مثففل( محاربنففا( هففذه( ،( السففؤال( هففل( المففراد( أنففه( محففراب
كمحاربنا( هذه( أو( مكان( تعبد( على( أي( صفة( كانت( ؟( نعم( .( 

( :( .....الطالب
( :( صح( ،( يعني( المهم( أن( المحففراب( الففذي( نعففرف( أن( يجعففل( طففاقالشيخ

للقبلة( ،( المراد( بالمحراب( ما( يتعبد( فيه.( لماذا( فزع( داود( منهم( ؟( 
( :( لنهم( تسوروا( المحراب( عليه.الطالب
( :( لنهم( تسوروا( المحراب( عليه( وهو( يصلي( ،( طيب( ،( هذا( الفزع( ماالشيخ

الذي( أمله( عليه( ،( فزعه( هففذا( يعنففي( هففل( هففو( فففزع( طففبيعي( وليففس( فففزع
شرعي( ول( إيش( ؟( 

( :( .....الطالب
( :( طبيعي( يعنففي( كففل( إنسففان( يففدخل( عليففه( فففي( بيتففه( وهففو( يتعبففد( ،الشيخ

اا( سوف( يفزع( ،( طيب( . متسورين( أيض
( لمففاذا( أضففاف( خصففمان( مففع( أن( قبلهففا(( قالوا ل تخف خصمان ))( 

فعل( قد( يكون( متسلط( عليها( ؟( أما( أخذنا( هذا( ؟( 
( :( ....الطالب
( لففم( يقففل( :( ل( تخففف( خصففمين( ،( إي( ليففش(( قالوا ل تخف ))( :( الشيخ
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وإيش( الخبر( التقدير( ؟( 
( :( .....الطالب
(( احكم بيننتا بتالحق ول( :( نحففن( خصففمان( ،( طيففب( ،( قففوله( :( الشيخ

( ما( المراد( بالحق؟( تشطط ))
( :( .....الطالب
( كيف( قففالوا:(( ول تشطط ))( :( العدل( الموافق( للشرع،( طيب( الشيخ

؟( (( احكم بالحق ))( وهم( قالوا( بالول:( (( ول تشطط ))
( :( ....الطالب
( :( هذا( من( باب( إيش؟( الشيخ
( :( ....الطالب
اا( ليفس( فيفه( شفطط( فيكفون( هفذاالشيخ ن( بفاب( التأكيفد( ،( يعنفي( حقف ( :( م

(( إن هذا أخي لهالجملة( نفي( لما( يخشى( منه( من( الشطط( ،( قوله( :( 
( ما( المراد( بالنعجة؟( تسع وتسعون نعجة ))

( :( .....الطالب
( :( وعلى( رأي( المؤلف؟( الشيخ
( :( .....الطالب
( .(( وعزني في الخطاب ))( :( المرأة( ،( طيب( قال:( الشيخ

ديقال( الله( عز( وجل:( (  شل دو ية  دج بع دن دن  كعو بس شت دو عع  بس شت كه  دل شخي  دأ دذا  ده ون  شإ  ))
عة دد شح دوا عة  دج بع ( يعني( مائة( إلى( واحففدة.(( تسع وتسعون نعجة ))(  ))دن

( مففن( أجففل( تقليلهففا( وإل(( واحدة ))( وأكدها( بقوله( :( (( ولي نعجة ))
( ولكففن( ذكففر( واحففدة(( ولي نعجة ))فإن( الواحدة( مفهومة( من( قوله( :( 

اا( للقلففة( يعنففي( ليففس( لففي( إل( واحففدة.(  دهتتا(( تأكيففد شني بل شف بك دأ دل  دقا ( أي ))دف
اجعلني( كافلها( وذلك( بأن( تضمها( إلى( نعفاجي( لنفه( إذا( ضفمها( إلففى( نعفاجه

شب ))(( صارت( في( ملكففه( وهففو( الكففافي( دونهففا(  دطتتا شخ بل شفتتي ا شني  وز دع دو
غلبني( في( الخطاب.( قال( :( "( أي( الجدال( "( يعني( أنه( صار( يجففادلني( حففتى
ك( ،( أقفره( الخفر( يعنفي( المفدعى غلبني( فأقررت( له( وأقره( الخر( على( ذل
عليه.( وليس( في( الية( ما( يدل( على( أن( المدعى( عليفه( أقفر( أو( أنفه( أنكفر( ،
المقر( المدعى( عليه( مسقوط( عنه( فدعوى( أنه( أقره( يحتاج( إلى( دليل( ولو
كان( هذا( هو( الواقع( لذكره( الله( عز( وجل( لما( في( حذفه( من( اليهففا م( الففذي
اا( فيه( شيء( من( الجور( ،( أقول( للمرة( يثانيففة( :( لفو( أن يجعل( حكم( داود( حكم
الخر( أقره( لذكر( الله( ذلك( لن( حذفه( يؤدي( إلى( سوء( الظففن( بففداود( عليففه
الصلة( والسل م( حيففث( لففم( يسففتكمل( مجريفات( القضففية.( فالظففاهر( واللففه
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أعلم( أن( داود( عليه( الصففلة( والسففل م( لمففا( سففمع( هففذا( العففدوان( مففن( هففذا
ه( بنعم( كففثيرة( يثففم( ذهففب( يحففاول( يسففتلبعليالشخص( الذي( قد( أنعم( الله( 

حق( هذا( الفقير( الذي( ليس( عنده( إل( واحدة( كففأنه( عليففه( الصففلة( والسففل م
غضب( وحكم( للمدعي.

( الجملة( هنا( مؤكدة( بثل ث(( لقد ظلمك بسؤال نعجتك ))فقال( :( ( ( 
مؤكدات( القسم( المقدر( والل م( وقد( لن( تقدير( الكل م( والله( لقففد( ظلمففك.

( أصففل( الظلففم( فففي( اللغففة( النقففص.( ومنففه( قففوله(( ظلمك ))وقففوله( :( 
يئاتعالى( :(  بي دشتت كه  بنتت شم بم  شلتت بظ دت بم  دلتت دو دهتتا  دل كك كأ بت  دتتت شن آ بيتت دت ون دج بل دتا ا بل شك  ))(( 

ويطلففق( فففي( الشففرع( علففى( النقففص( والعففدوان( يعنففي( علففى( نقففص( الحففق
والعدوان( في( طلب( ما( ليس( للنسان( فهو( ففي( الحقيقفة( العفدوان( سفواء
اا( أو( أخففذ كان( بنقص( ما( يجب( أو( بادعاء( ما( ل( يستحق( ،( فمن( ضرب( شخص

ماله( قيل( :( إنه( ظلمه( ومن( جحد( ما( هو( له( وأنكر( قيل( :( إنه( ظلمه( .
( مففن( النقففص( أو( مففن( العففدوان( ؟( مففن(( لقد ظلمتك ))الظلففم( هنففا( ( 

( ليضففمها( إلففى(( لقد ظلمك بسؤال نعجتك ))العدوان( ولهذا( قال( :( 
نعاجه( .

قدر( المؤلف( "( ليضمها( "( من( أجل( أن( يصح( التعبير( بف( إلى( لن( سؤال( ل( ( 
يتعدى( بف( إلى,( لكنه( مضمن( معنى( الضم( أي( بسؤاله( أن( يضم( نعجتك( إلففى
نعاجه.( ووجه( الظلم( في( هذا( ظاهر( لن( صاحب( التسففعين( قففد( أنعففم( اللففه
اا( فإن( هذه( الواحففدة عليه( بنعمة( كبيرة( وصاحب( الواحدة( معد م( فقير( وأيض
ملك( له( فكيف( يعتدي( هذا( ويقول( :( أعطنيها( ويلح( عليففه( حففتى( يغلبففه( فففي

الحجاج( والمخاصمة( ؟
يا متتن الخلطتتاء )) يثففم( قففال( داود( :( (  أي( الشففركاء( ،(( وإن كتتثير

(( ليبغتتي بعضتتهم علتت ى بعتتض إل التتذين آمنتتوا وعملتتوا
(( يبغتي( عنففدنا( كففثير( وقليففل( ،( كففثير( الصالحات وقليل متا هتم ))

( وقليل( ل( يبغي( بعضففهم( علففى( بعففض( ،( فالقليففلبعضهم عل ى بعض ))
(( إلالذي( ل( يبغي( بعضهم( على( بعض( هففم( الففذين( وصفففه( اللففه( بقففوله( :( 

( فففالمؤمن( العامففل( للصففالحات( لالذين آمنوا وعملوا الصالحات ))
يحد ث( منه( البغي( لما( معه( من( اليمان( والعمل( الصالح.( ومن( فاته( شففيء
من( هذا( الوصف( حصل( منه( من( البغي( بمقدار( ما( فاته( من( الوصف.( فمن
نقص( إيمانه( حصل( منه( البغي( ومففن( قلففت( أعمففاله( الصففالحة( حصففل( منففه
ال اا( فففإذا( عمففل( النسففان( عم البغي( لن( العمال( الصالحة( يجر( بعضها( بعض
اا( فففي( القلففب( إذا( قففا م اا( أتبعه( بعمل( آخففر( لن( للطاعففة( لففذة( وسففرور صالح
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النسان( بها( ازداد( رغبة( فيهففا( وإذا( أعففرض( قلففت( أهميففة( الطاعففات( عنففده
ياوضعف( قصده( للطاعات( فتجرأ( على( المعاصي.( قففوله( :(  (( وإن كتتثير

(( ليبغي بعضهم عل ى بعتتض ))( يعني( الشركاء( ،( من الخلطاء ))
( إيفففش( حسفففا م( الل م( ففففي( قفففوله( :(( ليبغتتتي ))الل م( ففففي( قفففوله( :( 

( ؟( (( ليبغي ))
( :( .....الطالب
( من( البغي( وهو( العدوان.( وهففذا( هففو(( يبغي ))( :( الل م( للتوكيد( و( الشيخ

اا( من( الشركاء( يبغي( بعضهم( على( بعض،( إمففا( بأخففذ( شففيء الواقع( أن( كثير
من( مال( الشركة( أو( بكتمان( الربففح( لففو( ربحففت( أو( التغريففر( بالمففال( بحيففث
يتصرف( فيه( على( وجه( ليس( فيه( حففظ( للشففركة( أو( بادعففاء( أن( المشففترك
ملك( خاص( له( ،( المهم( أن( أنواع( العدوان( بين( الشركاء( كففثيرة( لكففن( كففثير
من( الشركاء( يبغي( بعضهم( علففى( بعففض( ولهففذا( إذا( أصففلح( الشففركاء( النيففة

( أنا ثالث الشريكين ماونصح( بعضهم( لبعض( فإن( الله( تعالى( يقول( :( 
.لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما )
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